
  1

RM.0002.4.2011 
 

  P R O T O K Ó Ł  NR VII /11  
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 9 maja 2011r. 
 
VII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1305. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (Nieobecni: Pan Jerzy Madej i Pan Franciszek 
Stępień).  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Urszula Kowalska-Smuga, 
Kierownik SPZOZ w Kamieńsku - p. Bożena Kubacka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Radomszczańskiego – Bożena Sewerynek, Justyna Drzazga – „Co Nowego”, TV NTL. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 2 
 

Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD:  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnej Ewy Danielskiej. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu Nr VI z dnia 29 marca 2011 r. 
5. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2010 rok.  
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
9. Podjęcie uchwał. 
10.  Interpelacje i zapytania radnych. 
11.  Zakończenie obrad. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
proponowanym porządkiem obrad.                                                                            Załącznik Nr 4 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia VII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13. stanowi to quorum, a więc Rada może 
obradować i podejmować uchwały.  

p u n k t  2 
 

Ślubowanie radnej Ewy Danielskiej. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią 
Joannę Górną o wręczenie Pani radnej zaświadczenia o wyborze, natomiast wszystkich zebranych 
w sali obrad poprosił o powstanie. 
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Przewodnicząca MKW wręczyła radnej Ewie Danielskiej zaświadczenia o wyborze na radną 
Rady Miejskiej w Kamieńsku życząc jednocześnie owocnej pracy. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani Przewodniczącej MKW, następnie 
poinformował radną Ewę Danielską, że odczyta tekst ślubowania, a Pani Radna wypowie wg 
swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.  
 

Przewodniczący Rady odczytał tekst ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”  
 

Po odczytaniu roty radna Ewa Danielska złożyła ślubowanie wypowiadając zwrot „ ślubuję tak mi 
dopomóż Bóg.” 

p u n k t  3 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek o rozszerzenie punktu 9. Podjęcie uchwał o dwie 
uchwały: 

1) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne 
zadania niż określone w uchwale o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

 

2) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa Ochocice w sprawie podziału sołectwa na sołectwo Ochocice i sołectwo 
Aleksandrów. 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek.  

Ad. 1) 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2) 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
W związku z wyczerpaniem punktu 3. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4. 
 

p u n k t  4 
 

Przyjęcie protokołu Nr VI z dnia 29 marca 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik powiedział, że protokół był wyłożony w biurze Rady był do 
wglądu i każdy z Państwa radnych mógł się zapoznać z jego treścią. Ponadto poinformował, że 
została wniesiona jedna poprawka, która została uwzględniona w protokole.  
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr VI z dnia 29 marca 2011 r. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 12 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W 
wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
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p u n k t  5 
 

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2010 rok.  
 
W związku z omawianym tematem na sesję przybyła Kierownik SPZOZ w Kamieńsku Pani 
Bożena Kubacka. 
 

Kierownik SPZOZ powiedziała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości (Art. 64.1 ust. 4) badaniu i 
ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, które spełniły, co najmniej dwa z 
następujących warunków: 

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób. 
b) Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 

polskiej 2.500.000 EURO 
c) Przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych stanowi 

równowartość 5.000.000 EURO. 
Zgodnie z w/w ustawą SP ZOZ Kamieńsk nie spełnia warunków do badania i ogłoszenia 
sprawozdania finansowego, ponieważ: 

a) suma aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2010r. wynosiła  328.415,04 
b) przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wynosi 1.064.030,34. 

 

Pani Kierownik dodała: „Na koniec roku 2010 uzyskaliśmy (nie będę się wdawać w szczegóły, bo 
mieliście to Państwo przedstawione na Komisji zdrowia i Radzie Społecznej SPZOZ) 
wypracowaliśmy zysk 43.773,89 zł. Zatrudnionych mamy 18 osób w tym 3 osoby na niepełnym 
etacie.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do omawianego zagadnienia? 
 

Nie zgłoszono pytań. 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 5. Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik            
i powiedział, że uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Rada podejmie w punkcie 9. podjęcie 
uchwał. Następnie przeszedł do punktu 6. 
 
(Kierownik SPZOZ Pani B.Kubacka opuściła salę obrad - godz.910) 
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 30 marca do 9 maja 2011 r. kolejno zdali: 
 

1. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –      
p. Marek Ludwiczak: 

 
„Komisja między sesjami odbyła dwa posiedzenia w dniach: 20 i 28 kwietnia, na których 
zajmowaliśmy się stanem dróg lokalnych na terenie Gminy Kamieńsk, ich oznakowaniem oraz 
stanem poboczy i rowów wzdłuż tych dróg. Większość dróg gminnych jest w bardzo złym stanie i 
Komisja chciałaby zwrócić uwagę Burmistrzowi na kompleksowe zapoznanie się z tym 
problemem i opracowanie harmonogramu naprawy i budowy dróg lokalnych. Wieloletnie 
zaniedbanie w infrastrukturze dróg gminnych na dzień dzisiejszy skutkuje zainwestowaniem 
bardzo dużych nakładów finansowych na remonty i budowę nowych dróg, które nie były 
remontowane a które wymagają utwardzenia nawierzchni asfaltowych oraz udrożnienia rowów i 
budowy nowych rowów wzdłuż tych dróg. Komisja na swoim wyjazdowym posiedzeniu 
przejechała 70 kilometrów dróg i zdajemy sobie sprawę, że i tak nie byliśmy na wszystkich 
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drogach wymagających naprawy i remontu. Ale chcielibyśmy zwrócić uwagę radnym i 
burmistrzowi, że drogi gminne są bardzo ważnym tematem i w przyszłości powinny wygrywać z 
takimi sprawami jak pomniki czy zadania nie będące zadaniami własnymi gminy wynikającymi z 
ustawy o samorządzie gminnym.  
Komisja po przejeździe w terenie postanowiła zwrócić się do Burmistrza z następującymi 
wnioskami: 
 

1. Sołectwo Pytowice: 
- nawierzchnia asfaltowa na drodze łączącej drogę Kamieńsk-Pytowice z drogą Słostowice- 
  Pytowice. 
 

2. Koźniewice: 
- utwardzić i docelowo położyć nawierzchnię asfaltową na drodze Koźniewice-Pytowice (od  
  świetlicy OSP w Koźniewicach do drogi Kamieńsk-Pytowice) i wykonać odwodnienie wzdłuż  
  tej drogi; 
- wykonać remont nawierzchni asfaltowej na drodze Koźniewice-Niwka do drogi Kamieńsk- 
   Pytowice; 
- utwardzić i docelowo położyć nawierzchnię asfaltową na drodze Podolszynka-Piaski; 
- udrożnić rowy od Kolonii-Piaski do wiaduktu na DK1 i naprawić przejazd pod DK1 wraz z jego  
  odwodnieniem; 
- rozpatrzyć możliwość budowy zbiornika wodnego w Koźniewicach; 
- utwardzić i docelowo położyć nawierzchnię asfaltową na drodze wzdłuż Góry Kamieńsk i od 
Koźniewic do nartostrady. 
 

3. Szpinalów: 
- nawierzchnia asfaltowa na drodze przez całą miejscowość; 
- utwardzenie drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej w Szpinalowie Górnym  
  (prawa strona od drogi Kamieńsk-Bełchatów). 
 

4. Ozga: 
- dokończenie drogi na skrzyżowaniu Ozga-Huby Ruszczyńskie. 
 

5. Danielów: 
- remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od Danielowa do CPN-u przy  
  DK1; 
- utwardzić drogę od kaplicy do domu Państwa Wszelakich. 
 

6. Siódemka: 
- dokończyć drogę do ostatniej posesji w tej miejscowości; 
- udrożnić rowy wzdłuż drogi na Siódemce. 
 

7. Napoleonów: 
- remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od ujęcia wody Włodzimierz aż  
  do granic z gminą Wola Krzysztoporska i dojazd do DK1 przy Hucie Porajskiej. 
 

8. Barczkowice: 
- remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od ulicy Mickiewicza do granic  
  z Gminą Gomunice; 
- remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od Barczkowic do Chruścina  
  oraz od tej drogi do Olszowca. 
 

9. Gorzędów: 
- remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od Gorzędowa do przejazdu  
  kolejowego na Chruścin; 
- dokończyć kanalizację burzową na ulicy Mickiewicza; 
- utwardzić drogę - wydłużenie ulicy Adamowskiego; 
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- uporządkować asfalt na ulicy ks. kanonika Kasprzyka i uregulować położenie przystanku  
  autobusowego; 
- remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od Lamusa do ul. 3-go Maja; 
- nawierzchnia asfaltowa na ul. 3-go Maja; 
- dokończyć drogę na Podchojnie i zlikwidować wysypisko śmieci; 
- uporządkować teren przy byłej cegielni. 
 

10. Kamieńsk: 
- nawierzchnia asfaltowa i chodniki na ul. Kościuszki od DK1; 
- nawierzchnia asfaltowa na ulicy Łączyńskiego do ulicy Reymonta; 
- nawierzchnia asfaltowa wzdłuż targowicy; 
- naprawa ulicy Chopina do ujęcia gazu oraz chodników i położenie nawierzchni asfaltowej aż do  
  oczyszczalni ścieków; 
- wyremontować chodnik wzdłuż Placu Wolności na obrzeżach parku od strony WDH Rondo; 
- rozpatrzeć możliwość budowy drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych od strony ulicy  
  Wrzosowej do KMK Gips i Państwa Nadajewskich; 
- dokończyć budowę parkingu koło cmentarza; 
- usunąć gruz przy ulicy Sikorskiego od strony cmentarza; 
- wykonać wydłużenie ulicy Sportowej do ulicy Wieluńskiej; 
- remont drogi od ulicy Wrzosowej do Wieluńskiej z docelowym położeniem nawierzchni  
  asfaltowej. 
 
Uważamy również, że należy dokonać przeglądu znaków drogowych ich uaktualniania i stawiania 
w miarę potrzeb nowych znaków oznakowań miejscowości oraz tzw. witalników gminy, których 
poprzednie władze nie chciały zamontować. 
Proponujemy także zadbać o gminne przystanki autobusowe, które są często brudne i uszkodzone. 
Tam gdzie nie ma koszy przy przystankach należy je zamontować a przystanki, które są 
nieoświetlone należy w miarę możliwości oświetlić światłem ulicznym. 
Przypominamy również o częstym wykaszaniu rowów i poboczy dróg gminnych, poprawę 
widoczności na skrzyżowaniach i uzupełnieniu ubytków w poboczach tych dróg. 
 
Ponadto na posiedzeniu zapoznaliśmy się z korespondencją, która wpłynęła do biura Rady oraz z 
materiałami i uchwałami na dzisiejszą sesję.” 
 

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania? 
 
Radny G.Turlejski powiedział: „Ja chciałbym tylko się sprzeciwić w odniesieniu: witalniki, które 
poprzednie władze nie chciały zamontować. Witalniki są zamontowane przy wjeździe do miasta 
Kamieńska. Nie było nigdy żadnego wniosku ani jakiejkolwiek komisji ani Pana Ludwiczaka na 
temat witalników także proszę Panie radny nie przekłamywać proszę mówić prawdę.” 
 
Radny M.Ludwiczak wyjaśnił, że Komisja zwróciła uwagę na witalniki całej gminy i zwraca się o 
postawienie witalników na obrzeżach granic naszej gminy, bo te witalniki które są teraz to są 
witalniki miasta Kamieńsk. Dodał: „Kamieńsk nie jest pępkiem świata ani pępkiem gminy, a to, 
że były burmistrz Turlejski postawił witalniki przed Kamieńskiem i uważa, że tylko Kamieńskowi 
należą się witalniki to była tylko jego wyłącznie sprawa. I niech Pan nie mówi, że nie było 
wniosków, bo myśmy mówili, że witalniki powinny być na obrzeżach a nie tylko na samym 
Kamieńsku. Uważam, że cała gmina powinna być traktowana jednakowo i wniosek jest zasadny.” 
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono. 
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2. Przewodniczący Komisji Rolnictwa p. Stefan Górny – z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 
2011 r. 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

 
3. Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów p. Renata Jurczyk – z 

posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2011 r. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

4. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych p. 
Waldemar Wasiński – z posiedzenia Komisji w dniu 21 kwietnia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

5. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury p. Radosław 
Turlejski - zdał sprawozdanie z posiedzenia Komisji w dniach: 22 kwietnia i 6 maja 2011r. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Radny G.Turlejski: „Odnośnie budynku po byłym komisariacie policji na ul. Głowackiego; nie 
jest to prawdą, aby w poprzedniej kadencji nikt nie chciał pomóc w usuwaniu usterek, co 
stwierdził Pan Radny. To jest zwykła bzdura. Wykonywano tam szereg napraw chociażby 
wymianę okien, podłączenia do kanalizacji i innych drobnych spraw, które były wykonywane. Ja 
bardzo proszę, aby tutaj w tych sprawozdaniach nie przekłamywać, zająć się tylko i wyłącznie 
sprawą naszej gminy a nie celowaniem w moją osobę jakby mi tutaj przycelować i obniżyć moją 
godność w oczach mieszkańców. Takie postępowanie jest postępowaniem niegodnym radnego. 
Jeśli chodzi o sprawę apteki; sprawa apteki nie była w ogóle żadna stronnicza tylko była to 
decyzja większości Rady Miejskiej. Dlaczego tam miała być apteka w tym budynku? Dlatego że 
jest to blisko placówki przychodni zdrowia i każdy pacjent może blisko przejść i uzyskać zakup 
niezbędnych dla siebie leków i tam miał powstać taki kompleks. I takie jest uzasadnienie i to jest 
uzasadnienie logiczne i jedyne uzasadnienie, co z tym budynkiem można dalej zrobić.” 
 
Radny R.Turlejski podkreślił, że w kwestii tego, co rzekomo jest nieprawdą, czyli to co 
powiedział o remontach to nie odniósł się do osoby Grzegorza Turlejskiego tylko ogólnie do 
poprzedniej władzy. Dodał: „Po drugie są to fakty, które zastaliśmy na miejscu, czyli fizycznie 
rozmawiając z mieszkańcami, którzy wjeżdżali na tamten obiekt. Usłyszeliśmy od tych osób 
konkretnie, że władza nie chciała pomóc w kwestii usunięcia usterek – podkreślam o te kwestie 
chodzi.– Natomiast kwestia apteki jak widać Pan radny Grzegorz Turlejski nie podważa mojej 
tezy mówiącej o tym, że były zgłaszane akcesy innych osób do wynajmu tego budynku, więc 
podtrzymuje to, co powiedziałem, że fizycznie jest to bzdura, że nikt inny nie chciał tego obiektu 
wynająć czy ewentualnie zakupić.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
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6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Wiesław Kociniak – z posiedzeń Komisji w dniu: 
31 marca, 12 kwietnia i 28 kwietnia 2011 r. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem  
 
Radny G.Turlejski: „Mam uwagę do Pana radnego Kociniaka żeby nie ferował bezpodstawnie 
pojęciami i zarzutami pt. niegospodarność poprzedniej kadencji. Nikt czegoś takiego Panie 
Kociniak nie stwierdził i proszę być ostrożnym w tym temacie, a poza tym ferowanie również 
takiego obrazu, że nie było współpracy między inwestorem a wykonawcą w sprawie budowy 
oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Nowych to jest to ewidentna bzdura i tendencyjne 
wyrażenie. Pan elegancko w swoim przemówieniu tutaj zasłania się różnego rodzaju papierami 
faktami i zdaniami feruje bezpodstawne wnioski bez dogłębnej analizy. Chodzi Panu tylko o to, 
aby wywołać tutaj publiczne wrażenie w tejże niegospodarności, chociaż Pan wie dobrze, że tej 
niegospodarności nie było. A jeśli chodzi o prasowe ogłoszenia o sytuacji gminy poprzedniej 
kadencji to stoi to Panu na przeszkodzie, ale dzisiejsze ogłoszenia na temat pracy Pana Burmistrza 
w prasie to już Panu nie przeszkadza oczywiście.” 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W.Kociniak podkreślił, że to, co czytał to nie jest zdanie 
przewodniczącego komisji tylko to jest zdanie całej Komisji Rewizyjnej i tak to należy rozumieć. 
Dodał: „To nie ja tutaj wyroki jakieś wydaję czy oceniam. Komisja tak to oceniła, tak z 
dokumentów to wynika. Tu wniosek był do prokuratury niech prokurator stwierdzi, bo może 
Komisja źle to odczytuje. Zobaczymy może Komisja nie ma racji wtedy się okaże. A co do 
wydatków to w tym roku Komisja jeszcze nie analizowała, natomiast w poprzednim 16 tysięcy 
wydać np.: Pani Skarbnik wyjaśnienie w telewizji 4 czy 5 tysięcy wydane było na to, jaka 
kondycja finansowa gminy jest w październiku ub. roku… Po co to było? A spawy sądowe ponad 
10 tysięcy? Czy to było potrzebne? Bo jak kupione były obrazy czy zdjęcia to jeszcze jest, ale te 
sprawy sądowe to te 10 tysięcy zmarnowane jest.” 
 
Radny G.Turlejski powiedział, że obowiązkiem burmistrza jest wyjaśnienie wszelkich 
niejasności, które się nagromadziły i w sprawach sądowych było rozwikłanie tego tematu. A jeśli 
chodzi o sprawy związane z wystąpieniem Pani Skarbnik w Telewizji Lokalnej Radomsko to 
jeżeli pokazują się publiczne kłamstwa na temat finansów gminy to obowiązkiem burmistrza jest 
przedstawić mieszkańcom rzeczywistą sytuację. To jest obowiązek i proszę mnie nie rozliczać z 
mojego obowiązku, że go wykonałem, bo zaczyna to być śmieszne w tej chwili. To jest po prostu 
nieładne, to się nikomu nie podoba i zamiast mnie poniżać w oczach opinii to sami się poniżacie i 
robicie złą promocje tej miejscowości. Jeżeli Panu przeszkadzają sztalugi, które były kupione 
żeby zorganizować wystawę o Warszycu czy wystawę obrazów Józefa Kościańskiego czy szkole 
podstawowej były one przekazywane te sztalugi to wie Pan. Ja Panu proponuję tylko jedną rzecz 
samym asfaltem i samym chodnikiem gmina nie żyje, bo żyje też wartościami wyższymi.” 
 
Radny R.Turlejski zwrócił uwagę że jeżeli chodzi o te wartości wyższe do których odniósł się Pan 
Grzegorz Turlejski to wystąpił o informację publiczną odnośnie książek m.in. o Warszycu i tych 
„wartości publicznych” trochę na magazynie jest. Natomiast jeżeli chodzi o uzgodnienia z Gminą 
Bełchatów to na Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury podejmowany był ten 
temat, nawiązała się dyskusja, w której również brał udział Pan radny Grzegorz Turlejski i Pan 
radny na pytanie Burmistrza Pawłowskiego odnośnie uzgodnień powiedział, że uzgodnienia były 
przeprowadzone wszystko jest załatwione z Gminą Bełchatów. Mieliśmy z tego wysnuć taki 
wniosek, że wszystko jest zrealizowane wystarczy tylko podpisać umowę (bo taka była sentencja 
mniej więcej jego słów). Natomiast byłem również obecny jako widz na posiedzeniu Komisji 
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Rewizyjnej i śmiało mogę powiedzieć, że do takich dokumentów Komisja Rewizyjna nie dotarła. 
Mało tego Komisja dotarła do pism, w których Pan były burmistrz Grzegorz Turlejski odpowiada 
mieszkańcom na temat ich roszczeń w stosunku do zalewania terenów przez oczyszczalnie 
mówiąc wyraźnie, że takie uzgodnienia z Gminą Bełchatów były już poczynione, więc jest to – po 
raz kolejny podkreślam – bzdura, mydlenie ludziom oczu. Pieniądze były przekazane do Gminy 
Bełchatów zostały zwrócone, więc nie sądzę żeby gmina po uzgodnieniach wcześniejszych oddała 
pieniądze tak sobie. Uważam, że to jest bzdura. Takie jest moje zdanie.” 
 
Radny D.Barański: „Ja Panie Przewodniczący Kociniak mam jedno pytanie, kto za to wszystko 
później zapłaci, bo tych niejasności jest dużo?” 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W.Kociniak odpowiedział, że gmina, czyli my wszyscy... 
 
Radny D.Barański dodał: „No to za niegospodarność kogoś my mamy płacić? Ja uważam, że to 
jest... I tutaj Pan radny Grzegorz Turlejski broni się, ale to jest tylko obrona jego. Tu nikt nie 
atakuje Pana Grzegorza Turlejskiego tylko stwierdza, co nastąpiło.” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie radny Barański Pan to nie ma zielonego pojęcia o samorządności. 
Dopiero siedzi tu Pan kilka miesięcy i bzdury Pan wypowiada. Chodzi Pan do protokolantki i 
wycofuje Pan swoje słowa z protokołu jak to było dwie sesje temu w pokoju Rady. I mam 
nadzieję, że dzisiaj to będzie Pan miał tyle honoru żeby tam nie iść i nie wycofywać swoich słów 
z protokołu. A poza tym, jeśli chodzi o sprawy związane z książkami, itd., ja Panie 
Przewodniczący i Panie Burmistrzu, gdy chcę uzyskać dokument z urzędu miasta dokument 
gminny to zwracam się na podstawie ustawy o informacji publicznej o wydanie takiego 
dokumentu i czekam jeden miesiąc i płacę za ten dokument. Natomiast Pan Radny Radosław 
Turlejski takie dokumenty dostaje od razu. I teraz sprawa następna na temat oczyszczalni ścieków 
w Gałkowicach Starych; Panie Burmistrzu i Panowie Radni zagalopowaliście się w temat bardzo 
ostro, nie wiecie jak z niego wyjść a więc wychodzicie z niego po prostu tyłem do przodu i 
udajecie, że wychodzicie z podniesionym czołem. Jeszcze raz powtarzam, że wszelkie analizy 
były prowadzone wszelkie uzgodnienia z pogłębianiem rowów były prowadzone ja osobiście je 
robiłem i pracownicy Urzędu Miasta i proszę mi tu żadnej fikcji nie zarzucać” 
 
Radny D.Barański: „Panie radny Grzegorzu Turlejski nie byłem nigdzie w biurze Rady nic nie 
wycofywałem i proszę mi nie zarzucać czegoś takiego. W tej chwili Pan kłamie. Nie tylko dzisiaj 
Pan kłamie, ale w ogóle Pan jest jakiś inny jakiś dziwny. Nie wiem, dlaczego Pan tak postępuje, 
nie chce się Pan przyznać do pewnego błędu i trzyma się Pan tej oczyszczalni w Gałkowicach 
Starych a zmienił Pan lokalizacje. Sam Pan to zrobił nikt więcej tego nie zrobił tylko Pan, co 
potwierdził szef firmy, która to wykonuje, a teraz Pan mówi, że my jesteśmy źli. To, kto tu jest 
zły my czy Pan.” 
 
Radny G.Turlejski: „Pan to w ogóle nie rozróżnia pojęć samorządowych... Stwierdziłem te słowa 
o wycofaniu swoich słów, bo usłyszałem je od Pani protokolantki w Urzędzie Miejskim... 
Radny D.Barański: „Czy byłem Pani protokolantko u Pani w tej sprawie?” 
 
Protokolantka H.Bąkowicz odpowiedziała, że nie. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik powiedział, że przerywa tą polemikę, a co do oceny radnego czy 
on ma jakieś pojęcie o samorządności czy on nie ma pojęcia to tak naprawdę są jego wyborcy i on 
przed nimi się będzie tłumaczył nie przed radnym. Ponadto zaapelował o sumienne i godne 
obrady na tej sali obrad.  
Następnie Przewodniczący Rady zamknął punkt 6. porządku obrad i  przeszedł do punktu 7. 
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p u n k t  7 

 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między VI i VII sesją 
w kolejności: 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Sprawozdanie z realizacji wniosków wypracowanych przez Komisje stałe Rady 

Miejskiej. 
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza. 

 
Ad. 1. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania 
 
Ad. 2 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że jeżeli chodzi o ostatnie wnioski z Komisji bezpieczeństwa – 
bardzo istotne – i wnioski z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury to pełnej odpowiedzi na nie dzisiaj nie będzie udzielał, dlatego że te wnioski 
dopiero dotarły do burmistrza, natomiast sieć drogowa remonty budowa dróg, bo o tym też trzeba 
powiedzieć, no to są rzeczy jedne z najważniejszych dla infrastruktury w miejscowości, a z 
drugiej strony są to rzeczy drogie i skomplikowane. Także tutaj tylko dzisiaj będą pewne 
przemyślenia na ten temat.  
Następnie Burmistrz B.Pawłowski przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków 
wypracowanych przez Komisje stałe Rady Miejskiej. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 3. 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami: 

1. Sprawy kadrowe: 
1) Zatrudniliśmy na razie na umowę zlecenie (to jest dla nas lepsza forma zatrudnienia, jeśli 
chodzi o pracodawcę) na 80 godzin miesięcznie animatora sportu, który będzie zajmował się 
orlikiem, ale nie tylko, będzie organizował zawody będzie proponował różne formy 
zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców i w różnej formie ma to być. Pierwsza jego 
inicjatywa już jest taka żeby zrobić turniej mini piłki nożnej dla dzieciaków – jest kompleks orlik, 
jest sala gimnastyczna, którą też można w celach rekreacyjno-sportowych wykorzystywać, bo do 
tej pory to było w niewielkim stopniu porównując z gminami sąsiednimi wykorzystywane. – Od 
czerwca udało nam się zdobyć środki zewnętrzne na następne 80 godzin i z odpowiedniej 
instytucji do 160 godzin będzie temu Panu pokrywane.  
2) Pani z sekretariatu przechodzi do referatu inwestycji (tam jest w referacie zwiększona załoga) 
innej z kolei Pani czasowo zlecono obowiązki pełniącego obowiązki szefa tego referatu. Na 
miejsce tej osoby zatrudniona jest inna osoba do sekretariatu.  
3) Jest zatrudniona osoba na pół etatu w pokoju nr 3, bo Pani Kęsicka jest na emeryturze i 
odejdzie z urzędu a ktoś musi się wdrożyć. Ta Pani będzie się również zajmować gospodarką 
łowiecką i w tej chwili (poza zakresem swoich podstawowych obowiązków) będzie pomagać 
rolnikom wypełniać wnioski chociażby teraz o dopłaty obszarowe. Mało tego docelowo myślę, że 
ta Pani również wejdzie do (może nie formalnego) takiego zespołu, który chcę stworzyć w 
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referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska zajmującego się pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. 
4) Również doszło do zmian, jeżeli chodzi o osoby prawników. Pani mecenas Mazurkiewicz od 
przyszłego miesiąca już nie będzie pracować. W tej chwili odbiera urlopy, dni na szukanie 
nowego miejsca pracy, itd. Na to miejsce w tej chwili przyszła jedna osoba też na umowę zlecenie 
(na usługę nie na etat). I jeszcze przewiduję dokoptowanie tam jednej osoby. Dlaczego – ktoś 
powie – były dwie są trzy Panie prawnik.? Proszę Państwa zamykamy się w tych środkach, które 
były, jeżeli chodzi o Panią Mazurkiewicz, nie przekroczymy ich a jeszcze zaoszczędzimy. 
Następna osoba, chciałbym żeby zajmowała się oświatą. Bardzo trudno dzisiaj jest znaleźć 
prawnika związanego z oświatą a mamy multum spraw związanych z oświatą. 
 

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych; 
Wiele tu pada słów, że teren niewłaściwy, zalewowy (tak chyba trzeba było powiedzieć), bo ta 
woda tam jest i problemy z odprowadzeniem tej wody będą. To, że uregulujemy rów ze 
Starostwem w Bełchatowie oczyścimy go to później dalej są „lasy państwowe”, które te rowy 
wcale już tak bardzo nie chcą oczyszczać, bo one tam mają hektary lasów. Mało tego zwrócili się 
do nas z jakimś drobnym pismem sugerującym jakby do nas mieli pretensje, że od nas ta woda 
płynie... Ci z Państwa, którzy ten teren znają to wiedzą, że tam były zbiorniki wodne w 
sąsiedztwie naszej oczyszczalni i tam ta woda stała i teraz nawet jak tam wykopiemy te rowy czy 
„lasy” wykopią to chyba też mają świadomość, że nie zawsze tam się uda tą wodę tymi rowami 
odprowadzić. Co do firmy to chyba nie najlepiej, że trafiła ta firma do nas, bo oni mają ciągle 
jakieś pretensje oni ciągle gdzieś tam mają problemy. A to wody mają za dużo a to mieszkańcy tą 
wodę nie pozwalają im pompować. Proszę Państwa firma, która nie potrafi sprowadzić koparki 
czy jakiegoś sprzętu, którym mogliby sobie szybciej poradzić i która z tego, co mi wiadomo w 
początkowym okresie działalności nie kwapiła się z przyjściem do roboty (czekali aż droga polna, 
która tam była w miarę przejezdna została przekopana przez kolektor przez tych, co kładli kabel 
energetyczny żeby zrobić zasilanie) i stan tej drogi się pogorszył i teraz jest problem. Z tego, co 
rozmawiam z inspektorem nadzoru, który z naszej strony nadzoruje budowę to jakość tych robót 
jest słaba. Ona spełnia normy, tam gdzie są zastrzeżenia to firma musi poprawiać, ale ciężko się 
współpracuje z tą firmą. Są spotkania są telefony są pisma pomiędzy urzędem a firmą, ale nie 
zawsze są efekty właściwe. 
Proszę Państwa podjąłem decyzje o budowie fragmentu drogi na tyle na ile nas było stać. 40.000 
przeznaczyliśmy na budowę tej drogi a właściwie remont, dzisiaj jest do Państwa propozycja żeby 
kolejne środki przeznaczyć na tą drogę, bo argument dla nich taki że nie mają jak dojechać trzeba 
znieś – po drugie – i tak my będziemy musieli do tej oczyszczalni dojeżdżać... Także cały czas 
borykamy się z wielkimi problemami, jeżeli chodzi o budowę tej oczyszczalni. 
 

3. Gałkowice Nowe; 
Czekamy na wyniki kontroli z nadzoru budowlanego. Była kontrola, były pogłoski, że będą jakieś 
kary, oficjalnie nieoficjalnie odwiedziłem nadzór budowlany żeby – po pierwsze – zobaczyć, w 
jakim kierunku idzie, jakie mogą być wnioski, a po drugie żeby troszkę przyśpieszyć procedurę 
no, bo nam też zależy żeby w miarę szybko wiedzieć, co z tym zrobić... No w tej chwili jesteśmy 
zablokowani nie możemy nic robić jak nie mamy wyników kontroli, bo oni nam prawdopodobnie 
pewne rzeczy nakażą i dopiero w stosunku do tego trzeba będzie się odnieść i dalej działać. Także 
tu Gałkowice Nowe czekamy niestety na wyniki kontroli. 
 

4. Przejście ulica Górnicza-Słowackiego; 
Tutaj ci, którzy przechodzą sobie spokojnie między Górniczą a Słowackiego pasażem, który 
kiedyś był wykupiony przez gminę mogą za jakiś czas spotkać się z dziwną sytuacją, że 
powstanie tam płot. Właściciel przygrodzi sobie jeszcze kawałek tego placu, bo twierdzi, że to 
jest jego. Będziemy na pewno ustalać i na pewno nie oddamy swojego terenu żeby ktoś mógł 
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sobie zagrodzić no, ale jeżeli jest to czyjś teren to nie możemy zablokować i powiedzieć mu nie 
gródź... Bo mogą się – nie wiem – pojawić plotki, że burmistrz sprzedał jeszcze kawałek gruntu 
tak ważnego gminnego. Nie proszę Państwa. Tak prawdopodobnie zostało to kupione, że nie całe, 
a że ten człowiek sobie nie zagrodził od początku to takie miał widzimisie. 
 

5. Droga do Góry Kamieńsk 
To, co Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił to, co Państwo tutaj słyszeli droga jest 
troszkę w złym miejscu i z tego tytułu wynikają problemy z wykupieniem gruntów. Te grunty są 
dosyć drogie jak na gminę około 120.000 zł była decyzja starostwa. Sprawa toczy się od 2009 
roku z tego co pamiętam i ja decyzję starostwa która mówi o tych 120 tysiącach zablokowałem. 
Zaprotestowałem, dlatego że część tych gruntów jest Agencji Mienia Rolnego i myślę, że można 
odzyskać to, jeżeli jest pod drogę. Żebyśmy nie zapłacili i pieniądze gdzieś tam do Łodzi pójdą.  
A następna rzecz to jest taka, że kopalnia w którymś z porozumień (w trakcie budowy tej drogi 
czy po budowie trudno mi w tej chwili tak do końca ustalić) przyjęła na siebie obowiązek 
zapłacenia za te grunty, ale dzisiaj kopalnia (tak jak poprzednio za tamtego burmistrza i za tego 
burmistrza tutaj zmiany działania kopalni nie ma) mówi, że zapłaci, ale tak jak oni to wyceniają, 
czyli jak kiedyś to wycenili raptem około 30 tysięcy. Uważam, że dzisiaj na tym etapie warto 
jeszcze z kopalnią rozmawiać warto jeszcze myśleć o tych gruntach, które są Agencji żeby te 
pieniądze tak łatwą ręką nie wydać. 
 

6. Droga Ochocice; 
Są pierwsze sygnały, że gdzieś tam asfalt jest na prywatnych gruntach. Nie wiem jak to 
rozstrzygniemy sprawdzimy dokładnie, ale podejrzewam, że podobnie, jeżeli taka sytuacja ma 
miejsce będzie jak z tą drogą na Ozgę. Nikt nam drogi nie rozbierze, ale trzeba będzie od 
mieszkańców wykupić, a mieszkańcy wtedy twierdzą, że te grunty są bardzo drogie i bardzo im 
potrzebne.  
Jedna z dróg w Gorzędowie też ma taką strukturę, że część tej drogi (od kilkunastu chyba lat) jest 
na prywatnych działkach. Także ten problem z drogami, porządkowania chociażby tych 
problemów będzie sporo. 
 

7. Dni Kamieńska; 
Są organizowane Dni Kamieńska, chcemy zrobić to troszkę inaczej. Państwo sołtysi, Państwo z 
rad sołeckich już kiedyś taki apel był żeby jakieś propozycje zgłaszać. Oczywiście wpływają 
propozycje próbujemy je oceniać próbujemy konstruować program. Zaczynamy od tych 
głównych punktów natomiast uważam, że jest cała masa różnych rzeczy, które można zrobić 
niewielkim nakładem środków a ciekawych interesujących. Ale proszę Państwa władza na siłę nie 
będzie tego narzucać, jeżeli z jakiegoś sołectwa nie chcą mieszkańcy zagrać w piłkę nożną w 
ramach turnieju sołectw na Dni Kamieńska to przecież administracyjnie z Panem sołtysem i z 
Panią sołtys nie pójdziemy i nie będziemy ludzi z domu wyciągać żeby grali w piłkę. Ale jeżeli 
Państwo mają jakiś ciekawy pomysł to bardzo fanie. To chodzi o to żeby zapromować gminę 
Kamieńsk żeby ściągnąć trochę ludzi z zewnątrz tutaj, ale również zintegrować naszą społeczność 
tutaj żebyśmy się mogli poczuć, że jesteśmy w jednej gminie... także jakby ktoś z Państwa miał 
życzenie dzisiaj o 18-tej zapraszam z propozycjami do urzędu. To jest, co prawda po godzinach 
urzędowania już urzędu, ale drzwi urzędu będą dzisiaj otwarte i nawet do 12-tej w nocy możemy 
siedzieć i dyskutować i pomysły oceniać jak te Dni Kamieńska uświetnić. 
 

8. Inicjatywy mieszkańców; 
Zrodziła się taka inicjatywa od mieszkańców żeby jeden dzień w tygodniu zaczynać godzinę 
później pracę w urzędzie i przez tą godzinę dłużej pracować, bo część mieszkańców po 16-tej 
przyjeżdża z pracy i do urzędu już załatwić im jakąś sprawę jest ciężko.  
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Też widziałbym możliwość wydłużenia w tym dniu kasy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, 
bo ludzie chcą wpłacać za wodę za ścieki czy tam coś załatwiać. Tam jest tylko do 15-tej kasa, 
więc jakiś jeden dzień w tygodniu żeby tym osobom pracującym dać możliwość tutaj załatwienia 
swoich spraw... nie wiem jak Państwo, co Państwo na ten temat sadzicie? 
 
Sołtys Sołectwa Ochocice p. Józef Włuka stwierdził, że to bardzo dobry pomysł. 
 

9. Oświata; 
To jest okres, kiedy planuje się przyszły rok szkolny i z tego okresu z działalności w tym okresie 
będzie wynikać wiele na przyszły rok, ale i lata następne.  
Proszę Państwa właściwie za wyjątkiem Gorzędowa gdzie sytuacja jest ustabilizowana, w innych 
placówkach są problemy:  
1) Przedszkole – wchodzimy w reformę i to, że 6-latki za rok przyjdą obowiązkowo do szkoły to 
za rok będziemy mieli kolejny problem, bo będzie dużo dzieci, ale konsekwencją tego jest to, że 
w tym roku do przedszkola mają przyjść 5-latki żeby ich przygotować żeby na przyszły rok 
mogły iść do pierwszej klasy. No i tworzy się problem, bo to jest taka duża ilość dzieci, że może 
braknąć miejsca w przedszkolu. Są podejmowane pewne dziania (oczywiście to będzie 
kosztować, bo to jest zatrudnienie, bo to jest doposażenie) żeby wygospodarować jedną salę 
dodatkową w przedszkolu i tam jedną dodatkową grupę umieścić i wtedy być może nam się uda te 
młodsze dzieci wziąć. Jesteśmy też w stanie te grupy robić troszeczkę większe, ale też przepisy 
ograniczają nam możliwości i jest jeszcze zdrowy rozsadek... Jaki system przyjmiemy tak do 
końca dzisiaj nie wiem, no trzeba starać się zrobić to jak najmniej boleśnie. Mówię przyglądamy 
się też innym gminom jak to inne gminy robią, bo to nie jest tylko problem Kamieńska.  
Szkoła podstawowa w Kamieńsku – problem ilości klas pierwszych. W tamtym roku o jedną 
klasę jest mniej, klasy są w miarę liczne i proszę pamiętać, że ten rocznik będzie szedł dalej. Jak 
dojdzie do klasy czwartej dojdzie do klasy takiej gdzie będą już przedmioty i jak jest jedna klasa 
mniej to będzie się również przekładać na organizację roku... W tej chwili zachęcam Państwa do 
tego żeby kontaktować się ze szkołą z przedszkolem, jeżeli Państwo mają jakieś możliwości żeby 
zachęcić dzieci sześcioletnie, jeżeli tylko ich dojrzałość szkolna na to odpowiada, żeby przyszły 
wcześniej do szkoły, bo może być tak, że w tym roku będą mało liczne klasy a za rok będzie 
nagromadzenie i będzie problem.  
2) Gimnazjum – roczniki coraz mniejsze i tutaj też dyskusja ile tych klas pierwszych ma być. Już 
teraz jest ciężko a co będzie jak zrobimy jedną klasę mniej, część nauczycieli straci pracę albo 
część będzie na niepełnych wymiarach pracować. Nie wiem jak problem rozstrzygniemy. 
Dokładanie sobie przeanalizujemy ile tych dzieci przychodzi, jakie są możliwości, oszczędności 
być może na innych sprawach. 
3) ZSP – tutaj chyba największe problemy, bo tutaj jest tak naprawdę loteria, bo nigdy nie wiemy 
ile przyjdzie młodzieży. Chciałem powiedzieć, że dyrektor, który jest powołany na okres 5-letni 
nadal jest chory. Odbywają się w szkole matury bez zakłóceń, wyniki zobaczymy później. 
Planując na przyszły rok działalność tej szkoły (plany nauczania), czyli to ile godzin, jakiego 
przedmiotu, w której klasie, są tak poszatkowane niektóre, że to jest bardzo trudne do jakiejś 
analizy. Już nie mówię o zatrudnieniu nauczycieli, mało który z tych nauczycieli będzie miał 
pełny etat (większość będzie na części etatu). Próbowaliśmy szukać nauczycieli, którzy odeszli z 
tej szkoły i są dobrymi nauczycielami i ani myślą wrócić. Proszę Państwa i tak jak tu Państwo 
wypracowali wniosek o audyt, jeżeli chodzi o gminę Kamieńsk o budżet rozumiem inwestycje z 
poprzedniego okresu tak nie wiem czy nie warto by było żeby ktoś z zewnątrz przyjrzał się i 
podpowiedział jak wybrnąć z tej sytuacji w niektórych przypadkach. Mamy trzy kontrole, które 
udało się ściągnąć kuratoryjne do szkoły one były jeszcze za tamtego burmistrza czy za tamtej 
Rady i we wszystkich trzech przypadkach są spore zastrzeżenia, co do planów zatrudnienia 
nauczycieli, kwalifikacji nauczycielskich, itp. I nie wiem czy nie warto pomyśleć żeby może 
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ściągnąć z zewnątrz kogoś, kto by przede wszystkim ocenił jak wybrnąć z tej sytuacji i co 
zaproponować na przyszłość. Bo to jest bardzo istotne. 
 
 10. Odbyła się Rada Społeczna SPZOZ i są trzy rzeczy bardzo istotne:  
1) piec CO – stary już i trzeba pomyśleć być może o nowym tylko musimy się zastanowić, w  
   jakiej formie to zrobić czy SPZOZ to będzie załatwiał czy my, 
2) zalewanie piwnic przez kanalizację – był remont robiony Pani doktor mówi, że efekt jest   
   żaden, że źle się dzieje, 
3) programy zdrowotne – jest potrzeba rozreklamowania programów i warto z nich korzystać. 
Natomiast, jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów to był ginekolog i teraz go nie ma. Narodowy 
Fundusz od Kamieńska żąda żeby ten ginekolog był trzy dni w tygodniu, co jest w praktyce 
nierealne. Gdybyśmy byli gminą wiejską to mógłby być dwa razy w tygodniu, ale że jesteśmy 
miastem to Narodowy Fundusz mówi, że musi być trzy razy. a na trzy nie możemy tego 
ginekologa ściągnąć. Powiem więcej, że ginekolog, który do nas przyjeżdżał czy na te dwa dni do 
Gomunic przyjeżdża to jest w części płacony z Funduszu, natomiast jak my znajdziemy 
rozwiązanie w postaci programu to gmina musi za ten program zapłacić. Ja myślę, że w miarę 
posiadanych środków taki program powinniśmy zafundować, bo akurat ten specjalista ma racje 
bytu w Kamieńsku w pierwszej kolejności. 
 

11. Spotkanie w Hucie Porajskiej; 
Byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami Rady Sołeckiej i tam jest problem, jeżeli chodzi o 
budynek po szkole podstawowej (w dużej mierze nieużytkowany i niszczejący). I tutaj są pomysły 
Rady Sołeckiej, która chce pomóc i wspólnymi siłami żeby część tego budynku zagospodarować 
dla dzieci żeby miały miejsce gdzie pograć w ping-ponga spotkać się, a może później jeszcze dla 
osób starszych. Są pewne pomysły utworzenia tam boiska dla dzieci, jakiegoś miejsca żeby 
można się spotykać i na zebrania wiejskie. Bardzo to mnie cieszy, że mieszkańcy wychodzą nie 
na zasadzie, że macie nam dać tylko proponujemy sami się w to zaangażujemy sami pomożemy. 
 

10. Drogi; 
Jeżeli chodzi o drogi to, co już powiedziałem uprzedzam Państwa radnych, że mamy dużo 
terenów nowych budowlanych w Kamieńsku i część dróg trzeba będzie nie tylko, że budować, ale 
i wykupić najpierw i później dopiero wybudować. Może nas to spotkać niebawem, to jest jeszcze 
sprawa tego budżetu i to jest nasz obowiązek. Jeżeli chcemy żeby młodzi ludzie nie uciekali nie 
budowali się w sąsiednich gminach to muszą być działki budowlane i muszą być działki 
uzbrojone. 
To tyle co mogłem powiedzieć o działalności między sesjami.” 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania i otworzył 
dyskusję. 
 
Radny M.Ludwiczak zwrócił się do Burmistrza Kamieńska i zapytał: „Panie Burmistrzu jak to 
jest?.. W poprzedniej kadencji zapewniano nas, że wszystko jest dobrze, teraz nam Pan mówi, że 
wszystko jest dobrze – i tak siedzę i słucham – na drogi były pieniądze nie były robione szkoła 
przepięknie funkcjonowała teraz się okazuje, że jest niedobrze (niektórzy brali już ordery za 
uratowani szkoły), kanalizacja w przychodni była przepięknie zrobiona teraz słyszę, że nie była 
dobrze zrobiona, finanse w gminie były dobre teraz słyszę, że nie są dobre. My tylko siedzimy i 
słuchamy. Wychodzi na to, że ktoś kłamie. Albo obecny burmistrz kłamie albo poprzedni coś nas 
tak oszukiwał. I teraz jak my do tego mamy podejść, bo drogi trzeba będzie zrobić, ale nie ma 
pieniędzy. No słyszałem w poprzedniej kadencji, że pieniądze były, choć też drogi nie były 
robione. W tej szkole no było prześwietnie – teraz słyszymy, że są jakieś zarzuty. Jak to w sumie 
wszystko wygląda? I mówimy o tym audycie czy jest potrzebny czy nie jest potrzebny. Mówi 
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burmistrz, że z zewnątrz na tą szkołę trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie wiem czy ktoś z 
zewnątrz znajdzie. Poprzednia kadencja pokazywała, ci ludzie wprost w zachwycie byli, że ta 
szkoła funkcjonuje tak wspaniale i tą szkołę udało im się uratować. Czy to tak jest czy tak nie jest, 
kogo my mamy słuchać i komu wierzyć?” 
 
Radny G.Turlejski: „To jest problem Panie Ludwiczak w jednej sprawie – w Pańskiej inteligencji. 
Nadmiarem tej inteligencji to Pan zupełnie nie grzeszy… Odniosę się tylko do jednego Pańskiego 
stwierdzenia, że w poprzedniej kadencji były pieniądze a drogi nie były robione. To ja nie wiem 
kto zrobił 2 kilometry drogi przez wieś Podjezioro, 2 kilometry drogi od Ozgi do Podjeziora, od 
Danielowa do Siódemki około 4 kilometrów, we Włodzimierzu jest około 800 metrów od szkoły 
do skrzyżowania z Siódemką, w Koźniewicach Podolszynka to chyba kilometr i do Piachów 
około 600 metrów. I można to wymieniać jeszcze dość długo tylko, że Pan to chyba się zdrzemnął 
w czasie tamtej kadencji i w ogóle był Pan ciałem, ale duchem i umysłem nie był obecny. Jeśli 
chodzi o szkołę to szkoła funkcjonowała dobrze za dyrektora Fryca, nie było problemów, na 
dowód niech będzie to, że dyrektor zrobił nabór do dwóch pełnych klas w zeszłym roku a w tym 
roku nie wiem czy jedna klasa będzie zrobiony nabór. I takie to są różnice między tamtą a tą 
kadencją.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zaapelował do Panów radnych o wzajemny szacunek wobec siebie 
i do nie ferowania wyroków, kto kłamie albo, kto ma jaką inteligencję. Następnie oddał glos 
Burmistrzowi Kamieńska. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się do radnego M.Ludwiczaka i powiedział: „Panie 
Przewodniczący ja odnoszę się do tego stanu jaki jest. Powiem, że roboty jest dużo i trudno jest 
mi tak do końca gdzieś tam zabrnąć do tyłu i siedzieć i analizować i tutaj działać… Na pewno 
część rzeczy jest ciągle do roboty, bo drogi nieutwardzone wiejskie będą ciągle wymagały 
remontu. Są drogi gdzie trzeba by było zajrzeć czy te remonty były robione, bo zawsze na którejś 
z dróg remonty były robione zawsze się jakieś drogi buduje i proszę mi w Polsce pokazać, 
chociaż jeden samorząd gdzie przez 4 lata nie zrobiono żadnej drogi czy nie wyremontowano 
żadnej drogi – nie wiem – i proszę mi pokazać taki samorząd gdzie zrobiono wszystkie drogi i 
wszyscy są zadowoleni. Także proszę Państwa ja się odnoszę do stanu, który w tej chwili jest, do 
problemów, które w tej chwili są. Jest ileś takich rzeczy, o których Państwu mówię, ale wielu 
rzeczy jeszcze nie mówię, bo tak jak ze szkołą średnią nie chcę dzisiaj jakichś do końca ferować 
prognoz. No chciałbym się spotkać z Panem dyrektorem Frycem i porozmawiać być może 
przekona mnie do tego, że jestem w błędzie i coś tam źle oceniam. Ale powiem tak, że wiele 
rzeczy jest do roboty. Przecież jak Komisja przejechała i wypisała te drogi to chyba nie jest tak, 
że te drogi są dobre i Komisja na wszelki wypadek wpisała, że jest do remontu.” 
 
Radny M.Ludwiczak dodał: „Panie Burmistrzu żebyśmy się dobrze zrozumieli mnie chodzi tylko 
o to, że po Panu przyjdzie następny i znowu będzie mówił to samo. Jak żeśmy włożyli ileś tam 
milionów w kanalizację szkoły i mówiliśmy, że ona jest źle zrobiona czy kanalizację przychodni i 
mówione było, że ona jest źle zrobiona to była mowa, że ona jest pięknie zrobiona. A dziś ten Pan 
inteligentny swoją inteligencją tej wody tych ścieków nie wyleje, ale jest inteligentny i mówić 
potrafi i zawsze mówił. Panie Burmistrzu mnie chodzi o to czy po Panu po tej kadencji nie 
przyjdzie następny i nie będzie mówił tego samego. Żebyśmy mieli przekazaną prawdę i żebyśmy 
my to robili tak uczciwie żeby ci następni już nie musieli tego poprawiać. Róbmy to wszystko dla 
mieszkańców i róbmy to tak żeby sobie nie zarzucać żeby nie było, że ten inteligentny ten 
nieinteligentny. Mnie tam akurat ta inteligencja, którą mam wystarcza nie mam jakiś wielkich 
aspiracji, żyję jak żyję a ten, który jest taki bardzo inteligentny niech pomyśli raczej o sobie i o 
swoich bliskich,” 
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Przewodniczący Rady J.Kozik jeszcze raz zaapelował o nie dotykanie siebie nawzajem. 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa ja myślę, że sytuacja jest taka, że zawsze jak przyjdzie 
ktoś inny czy ktoś inny patrzy (nie zakładając, że ktoś ma złą wolę) zawsze powie, że mogło być 
coś zrobione inaczej lepiej itd. Wielką mądrością zaleta ludzi jest to, że powinni dążyć do tego że 
powinno być dobrze, lepiej, na miarę posiadanych sił i środków, ale też wielką mądrością jest to 
że trzeba powiedzieć że zrobiliśmy tą i tą inwestycję wyszło nam tak i tak, prognozy były że to 
będzie cudownie ale nie wyszło do końca i bije się w piersi i mówię że tu zrobiliśmy błąd, że 
dzisiaj zrobiłbym to inaczej... Proszę Państwa wszędzie tak jest i wszędzie tak będzie, że Rady 
dążą czy burmistrz dąży żeby jak najwięcej dobrze zrobić. Tylko – mówię – wielka mądrość jest 
taka żeby przewidywać żeby się umieć uczyć na błędach innych, niekoniecznie w swojej gminie, 
ale najlepiej od sąsiadów i żeby umieć powiedzieć to zrobiliśmy i wyszło nie tak jak 
zakładaliśmy.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. i ogłosił 15 minut 
przerwy. 
Po przerwie (w godz. 1115 – 1130) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 8. 
 
(Radny M.Ludwiczak po przerwie nie wrócił na salę obrad.) 
 

p u n k t  8 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zdał sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 8. porządku obrad i przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 
2010; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr 
Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2010. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2010. 

 Załącznik Nr 13  
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� w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa Ochocice w sprawie podziału sołectwa na sołectwo Ochocice i sołectwo 
Aleksandrów; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ochocice w sprawie 
podziału sołectwa na sołectwo Ochocice i sołectwo Aleksandrów. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa Ochocice w sprawie podziału sołectwa na sołectwo Ochocice i sołectwo Aleksandrów. 

Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne 
zadania niż określone w uchwale o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w 
uchwale o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji na 
inne zadania niż określone w uchwale o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
 

Skarbnik Gminy p. Maria Ozga szczegółowo omówiła uchwałę oraz załączniki do uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do uchwały i otworzył dyskusję. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, na co jest kwota bez mała 57 tysięcy złotych, którą Pan Burmistrz 
wprowadza w dziale administracja publiczna? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to na dodatkowy etat w inwestycjach i na audytora 13,800 zł.” 
 
Radny G.Turlejski zauważył, ze w dziale oświetlenie zwiększa się w dwóch paragrafach o kwotę 
80 tysięcy, w związku z tym zapytał, w jakim rejonie to oświetlenie ulegnie poprawie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że w pierwszej kolejności będą wymieniane lampy starego typu, 
które ciągle się psują i pochłaniają dużo energii. Natomiast trudno tutaj dzisiaj powiedzieć ile, w 
której wsi będzie, ponieważ ma ogólne rozeznanie ile tych starych lamp jest. 
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Radny G.Turlejski zgłosił wniosek: 
• „W związku z tym, że Pan Burmistrz zarządzeniem zdjął 40.000 zł z budowy chodnika w 

Gałkowicach Starych wnioskuję, aby kwotę 57.000 zł z administracji publicznej 
przeznaczyć na budowę chodnika w Gałkowicach Starych.” 

 
Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się z pytaniem do Pani prawnik czy taki wniosek jest zasadny w 
sensie formalnym? 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga odpowiedziała, że artykuł 60 ustawy o samorządzie mówi, że 
tylko burmistrz może wnioskować o zmiany w budżecie. Zauważyła, że wprawdzie ostatnio 
ukazało się orzeczenie, które wprowadza takie trochę zamieszanie, ale ono dotyczy wyłącznie 
projektu budżetu gdzie Rada może wprowadzać jakieś zmiany, które mogą być przegłosowywane. 
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Teraz jeszcze proszę Państwa wyjaśnienie, co do tych 40.000 zł, 
które zostały przeniesione z zadania inwestycyjnego chodnik na drodze powiatowej na remont 
drogi naszej gminnej do oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych. Możemy tej drogi nie 
budować i poczekać, co będzie dalej i później nie wybudować oczyszczalni stracić parę milionów 
dotacji z UE. Możemy oczywiście dyskutować czy ta droga była czy nie była. Możemy 
przytoczyć to, że można do oczyszczalni dostać się amfibią albo helikopterem jak to było 
poprzednio mówione i możemy pójść do sądu z firmą, która nam buduje oczyszczalnię, która 
może upaść za chwilę, bo nie wiemy, w jakiej jest kondycji finansowej. Z drugiej strony 
wystąpiłem z pismem do Powiatu Radomszczańskiego o partycypowanie w kosztach budowy i 
remontów chodników na terenie Gminy Kamieńsk i przypomnę, że tu chodzi o chodnik w 
Gorzędowie i chodnik w Gałkowicach Starych. Czekamy na odpowiedź ze starostwa, co oni na to. 
Jeżeli zadanie będzie współfinansowane na ich drodze to 40.000 w zupełności wystarczy, jeżeli w 
ogóle widzą celowość tego chodnika, bo oni są gospodarzami tej drogi. I tutaj przy okazji 
dziękuję Państwu radnym, że Państwo przegłosowali dodatkowe środki na budowę tej drogi, bo to 
jest dalszy etap i powiem, że to jeszcze nie koniec, bo jeszcze do tych 150 nam trochę brakuje. To 
jest zafundowany wydatek ponad 150.000 zł ekstra ponad budżet.” 
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że wnioskował żeby przenieść pieniądze z wynagrodzeń z 
administracji publicznej na budowę chodnika w Gałkowicach Starych nie z drogi do oczyszczalni 
ścieków. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przypomniał, że Pani mecenas już odpowiedziała, że nie ma takiej 
możliwości... 
 
Radny G.Turlejski: „Ale ja do Pana ten wniosek składam i od Pana oczekuję odpowiedzi czy Pan 
mój wniosek uwzględni czy nie.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że się zastanowi nad tym. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jeszcze jakieś pytania uwagi?  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik dodał: „Szanowni Państwo w takim razie ja w związku z 
wytycznymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi wyraźnie, że tylko w fazie 
projektowania budżetu radny może przedkładać wnioski a nie już w fazie wykonania budżetu – bo 
to, co teraz robimy to jest już faza budżetu uchwalonego także radny już nie może w nim robić 
jakichkolwiek zmian – w związku z powyższym przechodzimy do głosowania uchwały.” 
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2011. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymagana większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                               Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi 
Powiatowemu w Radomsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku. 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - 
Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku.                                                                  Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 
W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku.                                                  Załącznik Nr 18 
 

(Skarbnik Gminy opuściła salę obrad – godz. 1200) 
 

� w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie Publicznemu 
Przedszkolu w Kamieńsku lokalu należącego do gminnego zasobu lokalowego; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie Publicznemu Przedszkolu w Kamieńsku 
lokalu należącego do gminnego zasobu lokalowego. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie Publicznemu 
Przedszkolu w Kamieńsku lokalu należącego do gminnego zasobu lokalowego.   Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg 
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski: „Małe sprostowanie, uchwała Panie Burmistrzu nie jest taka, jak co roku, jest 
o poszerzonym zakresie. Zawsze w poprzedniej kadencji było zimowe utrzymanie dróg nigdy nie 
odmawialiśmy powiatowi i – po trzecie – budowa chodnika w Gałkowicach Starych jest oparta 
już na porozumieniu z powiatem.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających 
przez teren Gminy Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 
dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk.                        Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie upoważnienia Burmistrza do reprezentowania Gminy Kamieńsk we wspólnym 
projekcie z Województwem Łódzkim pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 
W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/65/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do reprezentowania Gminy Kamieńsk we 
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wspólnym projekcie z Województwem Łódzkim pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.                   Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-
2015; 

 
Sekretarz Gminy R.Kurman powiedział, że Wojewoda Łódzki w trybie nadzoru analizując nasz 
program (i nie tylko nasz, bo w kilku gminach było podobnie) dostrzegł pewne uchybienia w 
związku z tym wniósł zastrzeżenia do przesłanej uchwały. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku w 
przedstawionym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następujących elementów: 
1) przedstawienia diagnozy zjawiska przemocy; 
2) wskazania potencjału osobowego, jakim dysponuje gmina; 
3) określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację tego Programu; 
4) wskazania systemu oceny przewidywanych obiektów prowadzonych w ramach programu; 
5) wskazania komu zostanie powierzona funkcja koordynatora programu, wyznaczenie osoby np. 

pracownika urzędu w tym przypadku. 
Dodał: „Ponieważ tych elementów w poprzednim Programie brakowało w związku z czym 
Wojewoda wniosła takie zastrzeżenia i w nowym Programie w projekcie który w tej chwili 
Państwo macie te wszystkie zastrzeżenia wojewody zostały uwzględnione.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał: „Znaczy, że wojewoda wystąpił z pismem, że są błędy w uchwale?”  
 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Pani Wojewoda wniosła uwagi, które Rada musi uwzględnić w 
Programie, aby uchwała mogła być przez nią zaakceptowana. 
 
Radny G.Turlejski: „A kiedy takie pismo wpłynęło do Urzędu, to po ostatniej sesji, co była?” 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman: „Po sesji były uchwały przekazane wojewodzie i nie wiem być może 
tydzień czasu później może dwa tygodnie nie pamiętam w tej chwili.” 
 
Radny G.Turlejski: „Ja przeglądałem korespondencję i zapewniono mnie, że tam są wszystkie 
materiały w tej korespondencji, a tymczasem tego pisma nie było.” 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman: „Nie było pisma, ponieważ pismo poszło do pracownika, który 
Program przygotowuje” 
 
Radny G.Turlejski: „To, chociaż kserokopię trzeba było przesłać, bo tak to wygląda jakby zostało 
ukryte.” 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman: „Nie proszę Pana gdyby było ukryte to by Pan teraz nie wiedział.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/66/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015.                                                                                                               Załącznik Nr 23  
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� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości (odwołanie składu); 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (odwołanie składu). Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości (odwołanie składu).                                                                                Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości (powołanie składu); 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił następujące kandydatury do składu ww. Komisji:  

1) Pan Wiesław Kociniak,  
2) Pan Waldemar Wasiński,  
3) Pan Mirosław Zięba,  
4) Pani Ewa Danielska,  
5) Pan Zbigniew Dworzyński. 

 
Wszyscy zgłoszenie kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radca prawny p. U.Kowalska-Smuga poinformowała, że można zgłoszone kandydatury głosować 
kompleksowo można indywidualnie - to już jak Rada sobie życzy. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik powiedział, że podda pod głosowanie kompleksowo. Następnie 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do 
przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury oraz ich wysokości (w składzie: W.Kociniak, W.Wasiński, M.Zięba, 
E.Danielska, Z.Dworzyński). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości.                                                                                                                Załącznik Nr 25 
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� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że w związku z wyborem na radną Rady Miejskiej 
przeprowadził konsultację z Panią radną Ewą Danielską i Pani radna wyraziła akces pracy w 
komisjach: rolnictwa, oświaty i gospodarki.  
Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś inne kandydatury do pracy w komisji rolnictwa? 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (powołanie w skład komisji p. Ewy 
Danielskiej). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 
1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/69/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Załącznik Nr 26 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych (powołanie w skład 
komisji p. Ewy Danielskiej). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 27 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury (powołanie w skład 
komisji p. Ewy Danielskiej). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury.                                                                                                           Załącznik Nr 28 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (powołanie w skład komisji p. Jerzego 
Madeja). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych. 1 
radny głosował „przeciw”. 6 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Załącznik Nr 29 
� w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamieńsk; 

 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec jako przewodniczący Komisji Statutowej zgłosił wniosek 
w sprawie zmiany do projektu statutu Gminy Kamieńsk. 
W załączeniu do protokołu – ww. wniosek.                                                            Załącznik Nr 30 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek o zmianę brzmienia paragrafu 108 
w następujący sposób: Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz pozostałe dokumenty innych 
kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu w sposób określony w niniejszym 
rozdziale. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością 
głosów. 
 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 
Gminy Kamieńsk (z naniesioną poprawką). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
9.05.2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamieńsk.                                Załącznik Nr 31 
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 9. i 
przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t  10 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że chciałby przekazać parę uwag do tego, co było na 
posiedzeniach komisji bądź też, co nasunęło mu się w tej chwili. Dodał: „Proszę Państwa problem 
witalników, czyli herbów Kamieńska z napisem „Kamieńsk wita” – wydałem polecenie żeby 
rozpocząć procedurę przeniesienia ich na obrzeża Gminy Kamieńsk na granicach gminy na tych 
ważnych drogach. Natomiast tutaj jest dyskusja między mną a pracownikami czy napis 
„Kamieńsk wita” czy nie powinno być „Gmina Kamieńsk wita”. I tutaj wydaje mi się, że mają 
rację, ale to są jakieś koszty. Spróbujemy w miarę oszacować, jakie duże są to koszty i jeżeli nie 
będą wielkie koszty to witalniki z tym nowym napisem się pojawią na tych wszystkich 
wylotowych ważniejszych drogach, jeżeli chodzi o naszą gminę. 
Następna rzecz; droga Danielów-Podjezioro (ta ciągle zalana) – jesteśmy na etapie zakupu 
odpowiednich krawężników czy ograniczników, które będą tą drogę zwężać, jeżeli chodzi o 
szerokość przejazdu. Chodzi o to, że nośność tej drogi została nadwyrężona i w tej chwili jest tam 
niemożliwe puszczenie ruchu jak do tej pory, dlatego tam na pewnym odcinku będzie ruch 
wahadłowy. Chcę przypomnieć, że ta droga była dwa lata temu remontowana i 175.000 zł 
kosztował remont tej drogi. Powiem tak wysokość tej drogi tego asfaltu została akurat po 
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remoncie obniżona także być może gdyby to poszło w druga stronę i podwyższono to ta woda by 
się nie przelała.  
Następna rzecz chciałem tu Państwu przekazać – zakup samochodu strażackiego. Mamy to 
znaczy straż ma pozyskane środki z WFOŚ w kwocie 340.000. Trwają prace przygotowujące do 
przetargu. Samochód jest tak drogi, że straż weszła w kolejną półkę przetargów, środki mamy 
zabezpieczone, ten przetarg będzie na pewno bardziej długotrwały i bardziej skomplikowany.  
Również z rzeczy, którą chcę Państwu przekazać to istnieją prace nad przetargiem na zakup 
ciągnika. Przypomnę, że w ramach współpracy z Gminą Kleszczów jest 250.000 zł. Może tych 
pieniędzy nie widać, bo to są pieniądze gdzieś tam w banku, ale te 250.000 mamy na zakup 
ciągnika. Robiliśmy rozeznanie, jaki to ma być ciągnik, kwota wydaje się bardzo duża natomiast, 
jeżeli chciałby kupić ciągnik z górnej półki na pewno nam tego nie starczy, a musimy pamiętać, 
że to dotacja na ciągnik plus pług hydrauliczny z przodu, który na służyć do odśnieżania. 
Również chcemy żeby ten ciągnik można było używać jeszcze do innych rzeczy, dlatego 
powinien być w miarę uniwersalnie wyposażony, jeżeli chodzi o możliwość montowania 
następnych urządzeń, osprzętu.  
Następna rzecz – ponieważ są też pytania o mieszkanie nad apteką – powiem, że są problemy z 
mieszkaniem, które jest nad apteką. Około 4 lat temu zostało ono wynajęte mieszkance 
Tomaszowa Mazowieckiego. Ta Pani miała propozycje żeby kupić od gminy to mieszkanie, w 
ogóle były propozycje, itd., powiem tak, że podejmujemy delikatne działania żeby to mieszkanie 
odzyskać niejako do zasobów mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Kamieńsk. No Pani z 
Tomaszowa ma swoje mieszkanie w Tomaszowie, czy miała w momencie, (bo dzisiaj trudno 
powiedzieć) miała w momencie, kiedy to mieszkanie z zasobów gminnych otrzymała. Także też 
są pytania o to mieszkanie, dlatego chciałem powiedzieć, na czym stoimy.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik otworzył dyskusję w punkcie interpelacje i zapytania. 
 
Radny R.Turlejski: „Panie Burmistrzu mnie nurtuje cały czas jeden temat, bo miesiące od 
przejęcia władzy przez Pana w Urzędzie mijają natomiast cały czas widzę, że jedno stanowisko, 
które sądziłem do tej pory, że jest bardzo ważne, czyli promocja miasta cięgle jest nieobsadzone. 
Mamy Dni Kamieńska... Chciałem zapytać jak ta kwestia będzie uregulowana, kto się tym zajmie 
czy ewentualnie, jakie Pan Burmistrz ma plany w kierunku? Moim zdaniem jest to po części jakaś 
tam drwina z urzędu. ” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Stanowisko na pewno jest ważne... No dzisiaj ta 
promocja jest bardzo ważna tylko robiona jeszcze we właściwy sposób – tak trzeba powiedzieć. 
Myślę, że jeżeli chodzi o promocję to jest bardzo ważne zagadnienie a w tej chwili no inni 
pracownicy troszkę się z tym barują. Mamy stanowisko sekretarza i dzisiaj tą działalnością 
promocyjną trochę zajmuje się Pan Sekretarz trochę zajmują się inni pracownicy i myślę, że 
sytuacja powinna się wyjaśnić... 
 
Radny R.Turlejski dodał: „Panie Burmistrzu może ja sprecyzuję chodzi mi o sam fakt, że 
stanowisko w jakiś sposób utrzymujemy, pieniądze w budżecie musimy na to cały czas mieć 
zagospodarowane, więc trzeba by było stwierdzić – takie jest moje zdanie – czy ono jest 
potrzebne czy też nie. Jeżeli promuje Pan Sekretarz to nie wiem czy są podstawy ku temu żeby 
cały czas utrzymywać takie stanowisko.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że trudno tak do końca odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 
wolałby mieć tego pracownika, który by tą promocją się zajmował. Natomiast to czy w części 
etatu czy cały etat to można dyskutować (czy można sobie wykupić usługę, bo być może nie 
zawsze trzeba tworzyć stanowiska czasami może ktoś to załatwić poprzez wykupienie usługi), ale 
takie stanowisko jest jak najbardziej potrzebne. Dodał: „No mówię jakoś sobie radzimy   
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natomiast przy Dniach Kamieńska widzimy, że dodatkowo obciążamy inne osoby, które tak do 
końca w zakresie swoich obowiązków tego nie mają. Nie chcę zatrudniać kolejnej osoby na czas 
zwolnienia lekarskiego, bo to są zwolnienia jakieś cykliczne nie jakieś bardzo długotrwałe, więc 
liczę, że pracownik wróci do pracy. Natomiast nie chcę też zatrudniać kogoś na dwa tygodnie... 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu w zakresie obowiązków każdego pracownika w urzędzie 
jest wpis wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Kamieńska - to informacyjnie 
tylko... Panu Przewodniczącemu chciałem powiedzieć, że interpelacje i zapytania radnych to są 
dla radnych nie dla Pana Burmistrza... Pytanie do Pana Burmistrza; za co wzięła pieniądze firma, 
która wykonała stronę internetową skoro ją teraz uzupełnia pracownik?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski B: „może zacznę od tych innych zadań... Proszę Państwa nie wiem, jakie 
Państwo mają zdanie, ale moje zdanie jest takie, że praca w Urzędzie Miejskim jest pracą 
odpowiedzialną, że to nie jest tak, ludziom się często wydaje, że pierwszego lepszego z ulicy 
nawet jak ma to liceum skończone na dwójkach czy trójkach to można go wziąć do urzędu i 
będzie pracował i dzisiaj będzie robił decyzje o warunkach zabudowy a jutro będzie się zajmował 
– przykładowo mówię – promocją, a pojutrze będzie robił decyzje o wycince drzew, a jeszcze 
później będzie robił coś innego. W moim odczuciu tak nie jest. Pracownicy są wysoko 
wyspecjalizowani i to nie jest takie proste, że inne obowiązki... Czasami te obowiązki są 
dublowane. Powinno być tak, że jak pracownik zachoruje to ktoś inny doraźnie go zastępuje – 
oczywiście proste rzeczy tak, ale trochę bardziej skomplikowane to są pracownicy kompetentni. 
Czasami, jeżeli jest tutaj jakaś grupa pracująca w danym referacie to oni się zastępują natomiast 
promocja z tego, co wiem to stanowisko było jednoosobowe i to jeszcze hierarchia jego była 
wysoka... Jeżeli chodzi o to, co zrobiła firma, jeżeli chodzi o utworzenie strony internetowej no to 
stronę utworzyła. Rzecz polega na tym, że jak się tworzy pewną stronę, pewną dziedzinę, to 
później pracownik powinien ją obsługiwać... To by to było jakbyśmy mieli stronę utworzoną taką, 
że – nie wiem – z Krakowa ze Szczecina czy z Wrocławia byśmy ściągali specjalistów żeby nam 
na tą stronę coś wpisywali... 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu w tej pierwszej część odpowiedzi to sie Pan zupełnie 
pogubił tylko przez chwilę jasno i normalnie Pan odpowiedział tylko nie na temat. Ja się Pana 
pytałem, za co wzięła pieniądze firma, która zrobiła stronę internetową i proszę mi odpowiedzieć, 
za co wzięła.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że za utworzenie strony internetowej i głupotą jest to, że 
oni maja tą stronę aktualizować, jeżeli chodzi o wprowadzanie bieżących informacji. 
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że nie chodzi o aktualizowanie tylko o uzupełnianie z lat 
poprzednich pewnych spraw. Dodał: „Pracownik uzupełnia wieczorową porą w domu proszę 
Pana. Co Pan opowiada? Mało tego Panie Burmistrzu, dlaczego konsekwentnie znika ze strony 
internetowej część poświecona Janowi Pawłowi II. Ja zajrzałem na stronę internetową ostatnio i 
widziałem, że z tych wszystkich uroczystości czynności konkursów i innych spotkań to jest tylko 
25% na stronie a tymczasem tego było dużo, bo od roku 95. jak było imię szkole nadawane. 
Dlaczego Pan to sukcesywnie wyrzuca?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że strona internetowa została zbudowana i sukcesywnie nie jest 
wyrzucane tylko uzupełniane, dokładane. Nie da się takiej ilości informacji przełożyć, które były 
na starej stronie – po drugie – czy wszystkie informacje, które były na starej stronie są potrzebne, 
bo to, że było np. posiedzenie komisji oświaty w 2005 roku i czego dotyczyło to dzisiaj niczemu 
to nie służy. Dodał: „Ja myślę, że główny schemat strony starej jest zachowany, najważniejsze 
rzeczy są i one są uzupełniane i to będą sukcesywnie uzupełniane. Natomiast myślę, że tutaj nowy 
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burmistrz ma jakieś możliwości gdzie ma wisieć obrazek albo, co ma być na stronie internetowej. 
To wydaje mi się takie logiczne.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zauważył, że wystarczy wejść w zakładkę honorowy obywatel i 
mamy wszelkie informacje odnośnie Jana Pawła II. 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu czy teraz płatna promocja w gazecie, jaką Pan dokonuje 
jest dobra a poprzednio jak ja byłem burmistrzem była zła?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Tak i uzasadnię, dlaczego... Jeżeli się robi coś na parę miesięcy przed 
wyborami zbiera się informacje i w bardzo dziwny sposób tą informacje przekazuje i w tą 
informację wpisuje się jeszcze nazwiska tych, co są źli dobrzy i wskazuje to w mojej ocenie jest 
to zakamuflowana kampania wyborcza.”  
 
Radny G.Turlejski: „Panie burmistrzu mam do Pana następujące pytanie; w jakim celu i dlaczego 
remontuje Pan gabinet burmistrza?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Żeby gabinet ładnie wyglądał, bo to jest miejsce gdzie odwiedzają nas 
bardzo ważni goście i pewne zmiany są niezbędne. Większość pomieszczeń w urzędzie jest 
odremontowana czy zmienione są meble natomiast w tym gabinecie tego nie było, dlatego 
przyszedł czas na sekretariat i gabinet burmistrza.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy ten gabinet był brudny? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że na pewno nie spełniał standardów współczesnego 
nowoczesnego gabinetu na miarę miasta Kamieńska. 
 
Radny G.Turlejski: „Jeszcze jedno pytanie od strony internetowej; zauważyłem, że w tym, co 
wrzuca pracownik czy uzupełnia tą stronę z poprzednich lat to panuje jakaś swoista cenzura. Nie 
wszystko umieszcza się tam to, co w poprzednich latach było. Czy Pan to cenzuruje?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Nie, nie cenzuruję. Ja nie zauważyłem takiej rzeczy, ale zwrócę uwagę 
pracownikowi, co on tam wyrabia, jeżeli to tak robi wieczorami i skąd Pan ma informacje?” 
 
Radny G.Turlejski: „Ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje... Jeszcze jedna sprawa; Panie 
Burmistrzu niedawno 1 maja cały świat obchodził beatyfikację Wielkiego Papieża Polaka 
tymczasem w mieście i gminie, którą Pan zarządza tego dnia było głucho. Ograniczył się Pan 
tylko do wywieszenia jednej flagi na urzędzie. Czy Pan się nie wstydzi tego podejścia do tego 
tematu?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to są kwestie bardzo 
delikatne, jeżeli chodzi o interpretacje jak to powinniśmy robić. Ja myślę, że tutaj wywieszanie 
ilości flag, ilości obrazków, robienie rzeczy na pokaz akurat nie na tym chyba papieżowi zależało 
(przynajmniej z tego, co znam naukę Jana Pawła II). To trzeba to robić czynami w konkretnym 
normalnym życiu. Trzeba pójść do kościoła pomodlić się, bo to jest święto kościelne, trzeba się 
łączyć z tym, co się działo w Rzymie. Naprawdę dla mnie możecie się Państwo zgodzić możecie 
się nie zgodzić, ale tu się liczą czyny. Papież Jan Paweł II (w moim odczuciu) nie chciał żeby 
robić koło tego wielką propagandę, żeby angażować się w sposób taki pokazowy tylko są pewne 
rzeczy, które się robi we własnym sercu, które się robi po cichu a nie trzeba bić piany do tego. 
Polityka akurat w tym przypadku uważam, że tu nie jest najważniejsza. Ja generalnie uważam, że 
to pytanie chyba nie jest jak najbardziej na miejscu... 
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Radny G.Turlejski: „Czyli jest Pan dumny z siebie, z przygotowania miasta do tej uroczystości?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Tu nie jest kwestia dumy czy nie dumy. To jest kwestia pewnej 
uroczystości kościelnej i myślę, że mieszkańcy Gminy Kamieńsk w niej uczestniczyli w bardzo 
różny sposób i myślę, że zgodnie z naukami papieża została zrobiona nie na pokaż. 
Przypomnijmy sobie proszę Państwa papież nie chciał żeby mu budować pomniki. Powiedział jak 
chcecie na pomnik to zbierajcie się na biedne dzieci i pomóżmy tym biednym dzieciom... 
 
Radny G.Turlejski: „Czyli to źle, że w naszej gminie stoi pomnik Jana Pawła II? 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Dobrze, że stoi w naszej gminie jeszcze zależy jak jest 
wykorzystywany.” 
 
Radny G.Turlejski: „A jak Pan uważa, że jest wykorzystywany... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Dobrze, dzisiaj jest bardzo dobrze wykorzystywany.. 
 
Radny R.Turlejski: „Może ja najpierw odniosę się do pewnej kwestii – może burmistrz nie ma 
obowiązku żeby posiadać wiedzę techniczną ja mam, bo taki zawód uprawiam – pytał Pan, za co 
firma wzięła pieniążki. Proszę Pana nie wiem czy Pan wie, co to jest system CMS, jeżeli Pan nie 
wie to Panu wyjaśnię – jest to nowoczesny system zarządzania stroną internetową gdzie można 
wprowadzić do niej nowoczesne kwestie w postaci filmów wideo, nagrań, można wprowadzić 
forum internetowe, można zawrzeć na stronie więcej jak jeden adres e-mailowy (jak to było 
dotychczas). Ta strona jest po prostu nowoczesna, za to się bierze pieniądze i to tyle akurat 
kosztuje. Natomiast – kwestia jeszcze jedna poruszona przez Pana i muszę Pana uspokoić – w 
kwestii pozostałej, czyli informacje z lat ubiegłych na stronie internetowej mogę Pana uspokoić, 
że koncepcja była taka, że będzie się na stronie znajdowała zakładka archiwum i tam będzie miał 
Pan swoją całą stronę w pełnej okazałości. Może Pan ją czytać do woli nikt Panu tego nie zabroni. 
Takie są realia, jeżeli chodzi o stronę internetową.” 
 
Radny G.Turlejski: „To Pan tą stronę robił?” 
 
Radny R.Turlejski: „Widzi Pan oskarżał mnie Pan o to i tu nie miał Pan racji. Zresztą po raz 
kolejny, bo Pańskie wszystkie oskarżenia w stosunku do mnie są umorzone, natomiast na razie z 
tego konsekwencji w stosunku do Pana nie wyciągam. Temat strony uważam zakończony i 
brzydko mówiąc uważam, że nie ma Pan o tym pojęcia. Natomiast wracając do pytań do Pana 
Burmistrza chciałem zapytać jeszcze o inną rzecz – teraz ja zaironizuję, bo z tego co wyczytałem 
w internecie burmistrz jest odpowiedzialny za zmiany pogodowe – chciałem zapytać jak Pan 
Burmistrz planuje przyszły tydzień, bo jak czytam na stronach internetowych to śmiech mnie 
ogarnia, jeżeli ktoś posądza burmistrza za anomalie pogodowe.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Może zacznę od strony... Strona internetowa jest stroną gminną, za 
gminę odpowiada burmistrz czy ktoś lubi tego burmistrza czy nie lubi to tak jest. Proszę Państwa 
ja do państwa apelowałem poprzez stronę internetową chociażby żeby państwo zgłaszali swoje 
propozycje jak ta strona miała powstać, bo wiadomo, że to, co było poprzednio to było 
przestarzałe i wymagało zmiany. I takie propozycje były zbierane i te, co były rozsądniejsze 
zostały włączone ci, co mieli mniej rozsądne było tłumaczone, że to tak się nie da albo tak nie 
można albo, że nas na to nie stać.  
Dlatego tu była taka prośba żeby tu Państwo zgłaszali takie propozycje, bo później dzwoni Pani 
redaktor z gazety i pyta proszę Pana, dlaczego strona jest zielona bo ma list mieszkańca, który 
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mówi, że nie powinna być zielona albo tego obrazka nie ma albo tamtego obrazka nie ma. No i 
nie wiedziałem czy Pani redaktor uczciwie mnie traktuje czy sobie robi żarty, bo nieraz 
dziennikarze dzwonią i robią sobie żarty z burmistrza, bo do nich docierają różne informacje od 
podpisanych czy niepodpisanych mieszkańców Gminy Kamieńsk, gdzie bzdury się wypisuje i 
nieraz jest trudno na to odpowiedzieć. Więc prosiłbym, jeżeli Państwo macie jakieś uwagi to 
proszę do mnie śmiało, jeżeli trzeba będzie uwzględnić uwzględnimy jeżeli nie to powiem 
dlaczego nie. No mam prawo mieć swoją wizję i tutaj mam prawo tak postępować a nie inaczej. 
Co do anomalii pogodowych czy jestem za nie odpowiedzialny czy nie – no nie tak dawno jeszcze 
przed wyborami to sobie żartowałem, że jak się coś złego w Kamieńsku, np. byłoby gradobicie to 
przez Pawłowskiego, ale to był żart, a dzisiaj chyba śnieżyce to już moja zasługa – powiem tak 
gdybym miał taką możliwość chociażby przewidywania dobrego tej pogody to myślę że Pan 
Jarosław Kret który to robi w telewizji chyba dużo więcej niż Burmistrz Kamieńska zarabia i 
chętnie bym tą robotę zamienił na przepowiadanie pogody. Jeżeli będzie coś na to wskazywało, że 
mam takie możliwości to Panie Radny skorzystam oczywiście na plus żeby w wakacje dobra 
pogoda była. Na razie wyszło mi trochę nie fajnie z tym 3-cim maja, ale postaram się poprawić.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy to znaczy, że nikt nie zgłosił swoich propozycji do wyglądu tej 
strony internetowej? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że były zgłaszane propozycje meilowe, telefoniczne, ustne. 
Wyjaśnił, że w swoim czasie na starej stronie internetowej pojawił się komunikat, że 
przebudowujemy stronę, że wszystkie propozycje są mile widziane także nie robiliśmy tego po 
cichu.  
 
Radny D.Barański: „Panie Przewodniczący na dzisiejszej sesji postawiono mi zarzut 
korektowania usuwania, to jest bezprawne, a z tego co tu słyszę Pan radny podpiera się bardzo 
Janem Pawłem II Błogosławionym. Nikt na tej sali nie może się po prostu równać z kimś takim i 
niech więcej na ten temat nie dyskutuje, bo to jest zbyt ważny człowiek. Pan jest wierzącym Panie 
Radny czy tylko chodzi Pan do kościoła muchy odgonić?” 
 
Radny G.Turlejski: „Do kogo Pan to mówi Panie Barański?” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił uwagę, że to nie jest czas na polemikę w tak ważnym 
temacie i prosi o powstrzymanie się gdyż temat Jana Pawła II jego życia i przykładów działania 
na świecie jest bardzo indywidualny i każdy podchodzi do tego we własnym sumieniu.  
 
Radny G.Turlejski: „Tu nie chodzi o Jana Pawła II tylko jak Pan Burmistrz przygotował miasto i 
gminę do tego wielkiego wydarzenia. Kiedy wszędzie odbywały się koncerty, wystawy, 
spotkania, sympozja, u nas panowała głucha cisza.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Panie radny ja Panu powiem, że ja słyszałem 6 i pół tysiąca bicia 
serc mieszkańców Kamieńska i tam był największy koncert – w tych sercach – na pewno nie w 
Pańskim sercu.” 
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do korespondencji, która wpłynęła do Rady. 
Poinformował, że do biura Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma: 
- pismo Pana Marka Kisiołka – dotyczące podania terminu wyłożenia i uchwalenia Studium  
  odnośnie miejscowości Danielów;   
- Burmistrz Kamieńska – zarządzenie Nr 31 z dnia 22.04.2011r. w sprawie zmian w budżecie  
  gminy; 
- pismo Burmistrza Kamieńska – bilans oraz rachunek zysków i strat SPZOZ w Kamieńsku oraz  
  MBP w Kamieńsku za rok 2010; 
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- pismo MZEA – sprawozdanie z dochodów i wydatków pozabudżetowych w placówkach  
  oświatowych na terenie Gminy Kamieńsk za 2010 r.; 
 
- pismo Pana Waldemara Zbierańskiego w sprawie zabezpieczenia wykopu po naprawie  
  kanalizacji na ulicy Wieluńskiej; 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Proszę Państwa wystąpiła awaria na ulicy Wieluńskiej. W tym 
obszarze mamy jeden z najstarszych rurociągów w gminie Kamieńsk (jeszcze robiony z tego, co 
pamiętam przed kopalnią) i ten rurociąg, co jakiś czas się psuje. I doszło do takiej sytuacji 
awaryjnej, trzeba było natychmiast podjąć działania żeby go naprawić. Było wycięte kawałek 
asfaltu (droga była zagrodzona oczywiście właścicielem drogi jest powiat jest uzgodnione z 
powiatem) zostało to zrobione zasypane zagęszczone na ile to było możliwe zasypane tłuczniem. 
W tej chwili został kawałek do zaasfaltowania no, ale jest kwestia taka, że trzeba byłoby żeby się 
ten tłuczeń tam trochę zaklinował i tam trochę osiadł. A druga rzecz ściąganie sprzętu do takiego 
małego fragmentu extra natychmiast tutaj no chyba Państwo byście mi nie wybaczyli 
niegospodarności, że np. naprawa asfaltu kosztowała – nie wiem – 100 czy 200 złotych a 
ściągnięcie sprzętu 2.000 i trzeba by było za miesiąc czy dwa jak ten grunt osiądzie jeszcze raz tą 
robotę robić. Także proszę Państwa na pewno będzie to zrobione tam są kamienie, które były na 
zewnątrz zbierane sukcesywnie... No trzeba chwilkę odczekać żeby to się zestabilizowało i na 
pewno ta droga będzie zrobiona. Oczywiście nad tym czuwa też powiat radomszczański, bo to oni 
są właścicielem drogi.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik powiedział, że w związku z licznie pojawiającymi się 
informacjami w internecie, ale również w telewizji NTL oraz w gazetach Powiatu 
Radomszczańskiego odnośnie łamania prawa lub też niemoralnego i nieetycznego łamania prawa 
przez radnego Radosława Turlejskiego postanowił się zwrócić do Wojewody Łódzkiego o 
przesłanie kserokopii pisma, które skierował na ręce wojewody Pan Radny Grzegorz Turlejski w 
sprawie uzasadnionego podejrzenia, że radny Rady Miejskiej w Kamieńsku Radosław Turlejski 
prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. W odpowiedzi Pani Dyrektor 
Wydziału Prawnego Elżbieta Staszyńska przesłała pismo w sprawie odpowiedzi udzielonej Panu 
Grzegorzowi Turlejskiemu radnemu Rady Miejskiej w Kamieńsku na jego skargę. 
Następnie Przewodniczący Rady przytoczył treść ww. pisma.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 32  
 

Radny G.Turlejski: „Z tego jasno wynika, że Pani Wojewoda uznała, że firma nadajniki sprzedała 
i zaprzestała swojej działalności, a tymczasem z tego, co obserwuję domniemuję, że firma 
sprzedała nadajniki tylko po to żeby nadal z nich korzystać, bo one stoją na mieniu komunalnym 
gminy i do tego Pani Wojewoda się nie odniosła. Poczekamy jak się do tego tematu odniesie.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik dodał: „Stwierdzę jeszcze, że Prokuratura Rejonowa w Radomsku 
też umorzyła w tej sprawie postępowanie nie dopatrzyła się tzw. czynów karalnych, które 
naruszają kodeks postępowania karnego... Wpłynęło także pismo z Prokuratury Rejonowej w 
Radomsku, ale z adnotacją: celem stosownego wykorzystania. Ja pozwoliłem sobie nie przytaczać 
tego pisma na dzisiejszej sesji. Każdy, kto jest zainteresowany może wystąpić o informację 
publiczną do Pana Sekretarza bądź do biura Rady i taką informacje uzyska.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 10. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 11. 
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p u n k t  11 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam VII sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 
 
 


